
 فروشگاه:

اگر محصولی اضافه کنیم اما عکسی برای آن در نظر نگیریم، کاربر موقع مشاهده کردن آن محصول،  -

 اپلیکیشن خطا میدهد و از صفحه به طور کامل خارج می گردد

لینک در قسمت مشخصات فنی به درستی کار نمی کند. به ظاهر لینک می کند اما صفحه واقعی  -

 انتخاب میکنیم را نمی آورد. برای خودش یه چیز ثابت می آوردکه معرفی محصوالت را 

 . در قسمت توضیحات نمی توان عکس قرار داد -

وقتی محصولی به سبد خرید اضافه میکنیم، سبد خرید در آن صفحه بصورت آنالین به تعداد کاال  -

 ی دهداضافه نمیکند. وقتی صفحه بعدی یا قبلی بزنیم، سبد خرید تعداد را درست نمایش م

 نمایش سبد خرید در کل صفحات فروشگاه قابل مشاهده باشد -

در منو صفحه اول قسمت باال سمت راست، آیکون سبد خرید وجود دارد. اگر محصوالتی در سبد  -

 خرید باشد، این آیکون تعداد محصوالت را نشان نمی دهد که در اصل باید نشان دهد

عددی که در آیکون سبد در سبد قرار دهیم،  اگر از یک محصول سخت افزاری، بیش از یک عدد -

 که اشتباه است فقط یک عدد در نظر میگیرد می دهد،خرید نمایش 

 در سبد خرید تعداد محصوالت قابل کم یا زیاد شدن نیست -

برای لینک کردن محصوالت به معرفی محصوالت، اگر تعداد معرفی محصوالت زیاد شود، عمال کار  -

اگر بتوان طبق دسته بندی که در معرفی محصوالت هست فیلتر  خیلی سختی هست. در اینجا

 نمود، خیلی بهتر می شود

 معرفی محصوالت:

در قسمت گالری آن، عکسی وقتی محصول جدید تعریف می شود، قابل مشاهده نیست. مگر اینکه  -

 لطفا درست شودقرار دهیم. 

ماتیک شروع به پخش فیلم می وقتی فیلمی دانلود شده باشد، با رفتن به آن صفحه، بصورت اتو -

 شود. مشتری هر موقع دلش خواست ویدیو پخش شود

وقتی ویدیو فول اسکرین میکنم، دیگر دکمه ای برای برگشتن از حالت فول اسکرین ندارد. این  -

 دکمه قرار داده شود

دکمه ای که برای فول اسکرین در نظر گرفته شده اصال جالب نیست. هم شکل بدی دارد، هم  -

 هست و هم در جای بدی قرار دارد بزرگ

 . مشکل دارداگر برای ویدیو لینک خارجی مثال از اپارات قرار دهیم، نمایش نمی دهد -

در قسمت ویدیو و کاتالوگ، نیازی به بارگذاری عکس نباشد. برای اینها که عکس قرار نمی دهیم.  -

 اصال جالب نیست. لطفا اصالح شوداالن وقتی عکسی قرار داده نشود، خالی است و از نظر زیبایی 

 .انلود کرد. لطفا بررسی شودددر قسمت کاتالوگ، هر فایلی قرار دهیم، قابل دانلود نیست. نمی توان  -



کاتالوگ عالوه بر قابل دانلود بودن، قابل مشاهده نیز باشد. کلیه کاتالوگ هایی که در سایت قرار می  -

 داشته باشد PDFیت نمایش است. لذا اپلیکیشن قابل PDFدهیم به فرمت 

 در کنترل پنل این قسمت، پشتیبانی خودرو حذف شود. نیازی به این قسمت نداریم -

در کنترل پنل وقتی میخواهیم کاتالوگ یا فیلمی قرار دهیم، صفحه ای می آید که دیگر به صفحه  -

اب شود تا به قبلی دسترسی ندارد و حتما باید دوباره از کنترل پنل، قسمت معرفی محصوالت انتخ

. زیرا کار را بسیار سخت و طوالنی می محصول مورد نظر دسترسی پیدا کرد. لطفا حتما اصالح شود

 کند

برای قرار دادن عکس در توضیحات، بسیار کار سختی هست. زیرا یک منوی آماده ی خارجی   -

یشن قابل استفاده می شود که کار را سخت میکند. همچنین بعد از قرار دادن عکس، در اپلیک

 مشاهده نمی باشد

-  

 

 


